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www4.dr-rath-foundation.org

Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation is een non-profit organisatie gericht op
de verbetering van de gezondheid van de mensen op een wereld-
wijde schaal, door onderzoek, opleiding en de verdediging van de
rechten van patiënten om natuurlijke geneeswijzen te kiezen. De

wetenschappelijke ontdekkin-
gen van oprichter Dr. Matthias
Rath, een baanbreker in onder-
zoeken naar natuurlijke gezond-
heid, bieden grote doorbraken
in het op natuurlijke wijze 
behandelen van hart- en vaat-
ziekten, kanker en andere ge-
zondheidsproblemen.

Zijn visie, ondersteund door zijn uit-
gebreide onderzoek, heeft het moge-
lijk gemaakt om deze ziekten langs
natuurlijke weg te bedwingen. Als
gevolg daarvan heeft de Foundation
een cruciale rol gespeeld in: het pro-
moten van onderwijs in natuurlijke
gezondheid en het bevorderen van
gezondheidsrechten van mensen in
de hele wereld. 
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Belangrijke websites
voor verdere informatie
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www.eu-facts.org

De historische documenten, die gepubliceerd worden op de EU-
feiten website, bewijzen dat de blauwdruk voor de ondemocrati-
sche EU Brussel, afkomstig is van de Nazileiders gedurende WO II.
De publicatie van deze informa-
tie betekent het begin van het
einde van het ondemocratische
experiment in Brussel.
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www.eu-referendum.org 

Het Europese Referendum Initiatief

Het Europese Referendum Initiatief is een campagne voor burgers
om een stemrecht te hebben in een referendum, wanneer belang-
rijke wettelijke veranderingen, die hen beïnvloeden, worden geno-
men op nationaal of Europees niveau. Momenteel vormen de
volgende acties een deel van het initiatief: een petitie voor een Eu-
ropa voor het volk, door het volk, een petitie om het zogenaamde

Verdrag van Lissabon te ver-
werpen, en een petitie voor
een referendum over na-
tuurlijke geneesmiddelen.
Tot nu toe hebben meer dan
een kwart miljoen mensen
in geheel Europa deze peti-
ties ondertekend.

www.health-peace-justice.org

Het Internationale Verbond voor Gezondheid, 
Vrede en Sociale Rechtvaardigheid

Het Internationale Verbond voor Gezondheid, Vrede en Sociale
Rechtvaardigheid is een wereldwijde beweging, die als doel heeft
een gezonde, vredige en rechtvaardige wereld te vormen door men-
sen van alle nationaliteiten, rassen,
beschavingen en geloofsovertuigin-
gen te verenigen in een poging om
samen deze doelen te bereiken. Het
nodigt alle personen en organisaties
(zowel nationaal als internationaal)
uit zich erbij aan te sluiten en samen
te werken voor een betere wereld.
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www.nuremberg-tribunal.org

Het NT-2 project: Oproep voor een tweede Nürnberg Tribunaal

Het oorspronkelijke Nürnberg Tri-
bunaal was een onderdeel van de
pogingen van de Verenigde Staten
en andere geallieerde regeringen,
om de verantwoordelijkheid voor
WO II vast te stellen en diegenen,
die misdaden tegen de mensheid
hadden begaan ter verantwoording
te roepen. Tussen 1945 en 1948
vonden verschillende van deze pro-
cessen in de Duitse stad Nürnberg
plaats. Het belangrijkste proces daarvan was de zaak tegen het olie-
en farmaceutische kartel IG Farben. De directeuren van dit kartel waren
volgens de Amerikaanse hoofdaanklager Telford Taylor, de voornaamste
oorlogsmisdadigers, zonder hen was WO II niet mogelijk geweest. Hoe
dan ook, terwijl het oorspronkelijke Tribunaal IG Farben ter verant-
woording riep, was het slechts gedeeltelijk gelukt om hun misdaden te
stoppen. Slechts enkele jaren na de beëindiging van de processen,
was de oorsprong van het chemische kartel alweer spoedig hersteld.

Sindsdien, heeft de misleidende verkoop van dure, vaak dodelijke far-
maceutische medicijnen, geleid tot het ontstaan van multi-miljoenen
dollar markten, die gebaseerd zijn op uitbreiding in plaats van uit-
roeiing van ziekten. Dus terwijl zij doen alsof ze oplossingen zoeken
voor de meest endemische ziekten in de wereld, floreert de farma-
ceutische industrie van de uitbuiting van ziekten om winst te maken.
Erger nog, deze industrie negeert, verbergt en bemoeilijkt de toepas-
sing van effectieve, veilige en wetenschappelijk bewezen natuurlijke
genezingsmethoden, die grotendeels in staat zijn de voornaamste en-
demische ziekten in de wereld uit te roeien. Het NT-2 project richt
zich er daarom op een tweede ‘Nürnberg Tribunaal’ van de grond te
krijgen als een poging om zeker te stellen, dat de misdaden van het
chemie kartel eindelijk voor eens en voor altijd zullen stoppen.
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www.profit-over-life.org

Na 60 jaar stilte opent het Profit
Over Life online archief de offi-
ciële documenten van het Nürn-
berg Oorlog Tribunaal tegen IG
Farben, de grootste chemisch /
farmaceutische multinational van
de eerste helft van de Twintigste
Eeuw. De tienduizenden docu-
menten die het archief bevat,
stellen op ondubbelzinnige wijze
vast, dat WO II – een oorlog die

meer dan 60 miljoen mensenlevens kostte – werd bedacht en gefi-
nancierd door het IG Farben kartel, dat in die tijd bestond uit Bayer,
BASF, Hoechst en anderen.

Studenten, leraren, wetenschap-
pelijke onderzoekers, politici en
miljoenen mensen wereldwijd,
zijn daarom uitgenodigd om van
dit archief gebruik te maken, om
een beter begrip te krijgen van
de geschiedenis. Dit is vooral
van belang, omdat multinatio-
nale bedrijfsbelangen tot op de
dag van vandaag nog steeds
doorgaan met het gebruik van
militaire macht om hun wereld-
wijde doelen te bereiken.
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www.reject-the-eu.co.uk

Voor de inwoners van het Ver-
enigd Koninkrijk is de ontmaske-
ring van de Nazi wortels van de
EU Brussel een bijzondere aan-
tijging. Na voorheen twee keer –
in WO I en in WO II – een door-
slaggevende rol te hebben ge-
speeld om Europa te redden van
overgenomen te worden door het
olie en farmacie kartel en haar
politieke aandeelhouders, wor-
den zij nu geconfronteerd met de
mogelijkheid dat de grote men-
senoffers van hun landgenoten voor niets zijn geweest. Met hun on-
derwerping aan het Verdrag van Lissabon en de EU Brussel, komen
de levens van de huidige zestig miljoen Britten en hun volgende ge-
neraties onder het juk van dezelfde belangen, die al twee keer eerder
geprobeerd hebben het Verenigd Koninkrijk te veroveren.

Inwoners van het Verenigd Koninkrijk worden daarom dringend ver-
zocht om te helpen de informatie van de Reject the EU! Website
onder hun familie, vrienden, kennissen, collega’s te verspreiden en
bovendien hun politieke vertegenwoordigers op plaatselijk, regio-
naal, nationaal en Europees niveau, ermee te confronteren.
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www.relay-of-life.org

De website Relay of Life be-
schrijft hoe op 13 november
2007 meer dan 30 overleven-
den van het vernietigingskamp
Auschwitz en andere Nazi con-
centratiekampen in Polen bijeen
kwamen voor een ééndaagse
conferentie. Uitgaande van hun
unieke morele geloof, besloot
deze zeer bijzondere groep
mensen hun gewicht in de

schaal te leggen bij de discussie over de toekomst van Europa. In
een plechtige samenkomst deelden deze “overlevenden van de hel
op aarde” hun ervaringen uit het verleden en stelden ook een
grondwet op voor een “Europa voor het Volk, van het Volk”.

De conferentie werd mede ge-
organiseerd door de ‘Dr. Rath
Health Foundation’ de non-pro-
fit organisatie, die heeft meege-
werkt aan de ontmaskering van
de bedrieglijke aard van de far-
maceutische handel met betrek-
king tot ziekte en die heeft
bewezen dat de stuwende
kracht achter deze industrie,
zowel in WO II als heden, ‘winst
boven leven’ is.

Als waardering voor dit werk kreeg de Foundation van de overle-
venden van Auschwitz het “Relay of Life”, met de symbolische
vraag om Auschwitz in de toekomst te blijven herdenken.


